ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tanyagondnoki busz beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás indítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. évi közbeszerzési tervben foglaltak alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése keretében 1 db 9 személyes Volkswagen Transporter
mikrobusz beszerzése vonatkozásában a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges
ajánlati felhívás összeállításra került.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 122/A. § (1)
értelmében, ha az árubeszerzés értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, az ajánlatkérő
olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben
irányadó szabályait alkalmazza a Kbt. 122/A §-ban foglalt különbségekkel.
Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább
három – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint
teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi
felhívást küldeni. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő
bánásmód elvének megfelelően és lehetőleg különösen a mikro-, kis- vagy
középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni.
Az ajánlattételi határidő minimális időtartama az ajánlattételi felhívás megküldésétől
számított tizenöt nap. Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy dokumentáció
módosításáról, valamint az ajánlattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt
közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg
írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az
ajánlattételi felhívást megküldte.
Az eljárás megindításának előkészítése alapján javaslom, hogy az alábbi gazdasági
szereplőket kérje fel a képviselő-testület ajánlattételre:
a) Sió-CAR Kft. 8600 Siófok, Fő u.262.
Email: info@siocar.hu
b) PROCAR Kft. 8000 Székesfehérvár Kadocsa u.84.
Email: procar@procar.hu
c) AutóCity Kft. 7100 Szekszárd Pásztor u.4.
Email: autocity@autocityszekszard.hu
A közbeszerzési eljárást bonyolító közreműködésével folytatjuk le, melyet pályáztatási
eljárásban választottunk ki.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Tengelic 2014. március 10.
Gáncs István sk.
polgármester
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Határozati javaslat

1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése érdekében 1 db 9 személyes Volkswagen
Transporter tanyagondnoki mikrobusz beszerzése iránt - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (Kbt.) 122/A. § (1) bekezdése alapján - közbeszerzési eljárást indít.
2. A képviselő-testület az ajánlati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja és az alábbi gazdasági szereplők részére megküldi:
Sió-CAR Kft. 8600 Siófok, Fő u.262. Email: info@siocar.hu
PROCAR Kft. 8000 Székesfehérvár Kadocsa u.84 Email: procar@procar.hu
AutóCity Kft. 7100 Szekszárd Pásztor u.4. Email: autocity@autocityszekszard.hu
3. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a tanyagondnoki busz beszerzéséhez a
támogatással finanszírozott részt 10.000.000.-Ft-ot készpénzben egyenlíti ki, mely összeget az
önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosít, az önrészt (ÁFA )a meglévő Opel Vivaro
tanyagondnoki busz beszámításával fedezi.
4. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
lebonyolító közreműködésével a határozatban foglaltakat végrehajtsa.

Határidő: 2014. március 18. – az ajánlattételi felhívás közlésére
Felelős: Gáncs István polgármester
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